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Uitvoeringsrichtlijn Historisch parket 
(URL 4013)  

De uitvoeringsrichtlijn Historisch Parket beschrijft de voorbereidende en uitvoerende 

werkzaamheden bij onderhoud en restauratie van historisch parket en houten afwerkvloeren in 

monumenten.  

Een historisch parket of houten afwerkvloer is vaak illustratief voor de vormgeving, de beleving en het 

gebruik van een ruimte in een gebouw. Bijvoorbeeld een bepaalde indeling of lijnvoering in een 

parketvloer die ook herkenbaar is in het plafond of de wanden.  

Historisch parket en houten afwerkvloeren zijn zwevend (los van de ondergrond in zand) of niet-

zwevend aangebracht. De niet-zwevende afwerkvloeren zijn vaak in de teer gelegd, gelijmd of 

genageld. Gebruikte houtsoorten zijn van hoge kwaliteit, vertonen de gewenste kleur en glans, zijn 

hard en slijtvast, en zijn niet of weinig gevoelig voor krimp of aantasting door houtborende insecten. 

Onvoldoende ventilatie, (vloer-) verwarming of slecht uitgevoerde isolatie kunnen de conditie en 

levensduur van parket en houten afwerkvloeren sterk verminderen. 

Een parketteur of restaurator die aan de uitvoeringsrichtlijn Historisch parket voldoet, moet de juiste 

kennis en expertise in huis hebben. De richtlijn stelt dan ook opleidings- en ervaringseisen. Hieronder 

zijn een aantal aandachtspunten op een rij gezet waar u als eigenaar mee te maken kunt krijgen. De 

volledige tekst van de uitvoeringsrichtlijn is te vinden op de website van Stichting ERM.  

 

Voorbereiding  

Allereerst moet duidelijk zijn met welke uitgangspunten het werk gaat plaatsvinden (restauratieladder): 

welke onderdelen moeten geconserveerd, gerepareerd dan wel vernieuwd (gekopieerd, geïmiteerd, 

verbeterd) worden? Verder is het is belangrijk om voordat het werk start, antwoord te hebben op de 

volgende vragen: 

- Is het historisch parket beschadigd door optrekkend vocht, condensatie of door bouwkundige 

(bijvoorbeeld lekkages) of bouwfysische schadeprocessen (bijvoorbeeld optrekkend 

grondvocht)? 

Herstel of vervang parketvloeren altijd pas wanneer problemen in de ondergrond of oorzaken 

van de schade zijn opgelost. Onderzoek altijd de stabiliteit van de dragende constructie. 

 

- Worden (of zijn) in de kelder of onder de parketvloer isolatie of dampdichte schermen 

aangebracht? 

Kelders die niet of slecht zijn geïsoleerd of geventileerd, kunnen door condensatie voor 

vochtproblemen zorgen in bovenliggende parketvloeren, zoals het oplossen van lijmen. 

Isoleren onder parketvloeren met onvoldoende ventilatie kan schimmelvorming veroorzaken.  

 

- Wordt een klimaatinstallatie of vloerverwarming aangebracht? 

Vloerverwarming wordt bij voorkeur niet onder een historische parket aangebracht, omdat 

hiervoor de parketvloer gedemonteerd moet worden en beschadigd raakt en de vloer daarna 

vaak in een andere volgorde of in een ander patroon wordt teruggelegd. Herstel of herleg de 

parketvloer pas wanneer het binnenklimaat volledig gestabiliseerd is. 

 

  



Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 

www.stichtingERM.nl 

 
 
 

 
 

- Wordt (of is) de historische parketvloer behandeld met een was, lak, vernis, olie of worden 

beschermende lagen opgeschuurd of verwijderd? 

Door lagen op verkeerde wijze te verwijderen, bijvoorbeeld door schuren, kan gemakkelijk 

onherstelbare schade aan het parket ontstaan. 

Parketlak op historisch parket wordt afgeraden, omdat deze lakken op basis van kunstharsen 

zoals urethanen alleen te verwijderen zijn door zeer intensief te schuren, waardoor de 

parketlaag beschadigd wordt. 

 

Uitvoering 

Beschermende maatregelen 

Een bedrijf dat werkt volgens de uitvoeringsrichtlijn zorgt er voor dat de parketvloer beschermd is 

wanneer er gebruikgemaakt wordt van steigers of wanneer de vloer tijdens de werkzaamheden 

beloopbaar moet blijven. Tevens dat openingen en gaten in de vloer afgedekt zijn.  

Materiaalkeuze  

In de uitvoeringsrichtlijn staan de opties beschreven voor de te kiezen houtsoorten, de bijbehorende 

kwaliteitseisen en voor welke situatie deze houtsoorten geschikt zijn. Ook vindt u informatie over 

andere relevante materialen zoals was, vernis, lijmen, vulmiddelen en bevestigingsmaterialen.  

Technieken en toepassingen 

De uitvoeringsrichtlijn bevat veel aanwijzingen voor toe te passen houtsoorten, het verwijderen en 

opnieuw aanbrengen van afwerkingsmiddelen (was, vernis etc), het bestrijden van eventuele insecten 

en schimmels, het aanbrengen van isolerende voorzieningen en de bevestigingstechnieken.   

 


